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OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN
Afdeling Burgerzaken alleen op afspraak
Maandag
09.00 uur - 12.00 uur
14.00 uur - 17.30 uur
Dinsdag
09.00 uur - 12.00 uur
Woensdag
09.00 uur - 12.00 uur
14.00 uur - 17.30 uur
Donderdagavond
17.00 uur - 20.00 uur
Vrijdag
09.00 uur - 12.00 uur

POLDERS EN PLEINEN VAN HET
LANDSCHAPSPARK BORSELE
Sinds begin juni is er een nieuw boek over het
landschap van Borsele verkrijgbaar, getiteld
‘Polders en pleinen van het Landschapspark
Borsele’. Het boek is het resultaat van een
samenwerking tussen architectenbureau Bosch
Slabbers en de gemeente Borsele. Het laat in
woord en beeld zien hoe het unieke Borselse
landschap zich door de jaren heen heeft
gevormd.
Het boek ‘Polders en pleinen van het
Landschapspark Borsele’ (€ 39,50) is onder
andere te koop bij de gemeente en diverse
Zeeuwse boekhandels, waaronder the Read
Shop in Heinkenszand en het Paard van de
Troje in Goes. Voor meer informatie neemt u
contact op met de gemeente via 0113 238 383.

Oeljebroelje geeft jong talent een podium
Zondag 22 juli is het cultuurfestival Oeljebroelje voor de
achtste keer te vinden in het fort van Ellewoutsdijk. Dit
jaar presenteren 43 Zeeuwse (amateur)kunstenaars hun
werk op de kunstmarkt. Deze wordt muzikaal omlijst door
artiesten, eveneens van Zeeuwse bodem. Ook zijn er diverse
kinderactiveiten zoals een leerzame speurtocht door het fort.
De line-up is zeer gevarieerd te noemen. De vijf jongens van het HANK-quintet vullen het fort
met aanstekelijke jazz. De zomer wordt gevierd met de zwoele klanken van Broazinha. En
cowboy Peetman Wisse deelt zijn klein menselijk leed, doorspekt met humor en een flinke
dosis zelfspot. Hekkensluiter, of beter gezegd 'poortsluiter' is dit jaar coverband No Regrets.
De organisatie geeft een extra podium aan jong talent. Zo is in een van de kazematten de
animatie ‘Blossom’ te zien van de aan de kunstacademie van Breda afgestudeerde Anne
Pijnenburg. Tussen het wisselen van de bands door laat cabaretier Jan Corné van der Wekken
van zich horen.
De poort is geopend van 11:00 tot 17:00 uur. Entree is gratis.

BLIJF UIT DE ROOK

Maak afspraak via de website
www.borsele.nl
of telefonisch 0113-238383
OVERIGE AFDELINGEN
Maandag t/m
08.30 uur - 16.00 uur
donderdag
Vrijdag
08.30 uur - 12.00 uur
E-mail: info@borsele.nl
Website: www.borsele.nl
Twitter: @gemeenteborsele

VERLEENDE STOOKONTHEFFING(EN)
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Borsele maken bekend dat de volgende
ontheffingen zijn verleend op grond van artikel
10.63, tweede lid, Wet milieubeheer betreffende
het in artikel 10.2, eerste lid, (Wm) en op
grond van artikel 5.34 lid 3 van de Algemene
plaatselijke verordening 2011 gestelde verbod
voor het zich ontdoen van afvalstoffen door
deze buiten de inrichting te verbranden voor:
-	6 juli 2018, Huttenbouwdag Nieuwdorp,
het
ontsteken
van
een
kampvuur/
evenementenvuur op een perceel aan
de Havenweg/ Hertenweg te Nieuwdorp
kadastraal bekend gemeente Borsele A.
1709.
-	6 juli 2018, Stichting Pinkeltje, het ontsteken
van een kampvuur/evenementenvuur op
een perceel aan de Troyeweg te Borssele
kadastraal bekend sectie B nr.1966.

CULTURELE RAAD BORSELE

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken
na de datum waarop de ontheffing aan de
aanvrager is bekendgemaakt tegen het besluit
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Borsele.
Ook kan bij de Voorzieningenrechter van
de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda
een voorlopige voorziening worden gevraagd.
Voor alle duidelijkheid wordt erop gewezen
dat de datum waarop de ontheffing aan de
aanvrager bekend is gemaakt, bepalend is
voor de termijn van zes weken en niet de
verschijningsdatum van de Bevelandse Bode.
Meer informatie over het indienen van een
bezwaarschrift vindt u op www.borsele.nl/
bezwaarschrift.

Recent was er een grote brand in VlissingenOost. U heeft het ongetwijfeld gelezen of
gehoord. Misschien was u wel in de buurt. Bij de
brand kwam veel rook vrij, de rookwolken waren
tot in de wijde omtrek te zien. In Vlissingen-Oost
en in Borssele, de regio die in de rookbaan
lag, is een NL-Alert afgegaan, waarbij mensen
werden opgeroepen om binnen te blijven, hun
ramen en deuren te sluiten en de ventilatie
uit te zetten. Voorzorgsmaatregelen om geen
rook in te ademen en zo uw gezondheid te
beschermen.
Overdreven? Wij vinden van niet. De gezondheid
van jezelf en eventuele kinderen is erg belangrijk
en het is vaak heel eenvoudig om die te
beschermen. Door ervoor te zorgen dat u niet in
de rook staat. Dus niet gaan kijken als het ergens
brandt en thuis zo nodig ramen en deuren te
sluiten en ventilatie uit te zetten. Bent u buiten en
niet in de buurt van een woning of gebouw? Let
dan op de windrichting en zoek een plek op waar
u geen last heeft van de rook. Help ook mensen
om je heen om uit de rook te blijven.

Gezondheidseffecten van rook
De risico's van het inademen van rook hangen
vooral af van de hoeveelheid zwevende
deeltjes (zoals roet en ander fijnstof) en
de hoeveelheid irriterende stoffen die u
binnenkrijgt. De gevolgen van het inademen
van rook zijn onder andere prikkelende ogen,
luchtwegen, neus en keel. Dit kan leiden tot
tranen en hoesten. Deze effecten verdwijnen
vaak snel. Hoe hoger de concentratie rook, hoe
sneller je er last van hebt. Neem bij blijvende
klachten altijd contact op met uw huisarts.
Meer informatie op
www.zeelandveilig.nl/gevaren/brand.

BEKENDMAKING WET BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)
Besluit ambtshalve wijziging adresgegevens
Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken
van de gemeente Borsele is gebleken dat
onderstaande personen niet meer wonen op
het adres waar zij volgens de basisregistratie
personen staan ingeschreven.
Het college heeft besloten de bijhouding van
de persoonslijsten van deze personen op te
schorten. Dat betekent dat zij daardoor niet meer
op dat adres staan ingeschreven. De betrokken
personen zijn verplicht tot het doen van aangifte
van verblijf en adres of adreswijziging.
Het betreft de volgende personen:
-	M. Kowalczyk (04-04-1988)
-	R.A. Goncalves da Silva Matias ( 17-02-1986)
- T. Horváth ( 09-11-1986)

-	L.M. Solak (09-11-1991)
-	M.D. Solak ( 05-07-1962)
-	A. Solak ( 10-08-2016)
-	M. van der Voorden (26-03-1966)
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit
binnen zes weken na datum van publicatie
gemotiveerd bezwaar indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van Borsele,
Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand. Vermeld
hierin uw naam en adres, dagtekening, het
besluit waar u bezwaar tegen maakt en de
gronden van het bezwaar.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met de afdeling Burgerzaken, telefoonnummer
0113-238441 of via burgerzaken@borsele.nl.

BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD 5 JULI 2018
Agendapunten:
1. Opening
		 Afwezig: wethouder Witkam
2. Spreekrecht publieke tribune
		 Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
3. Vaststelling van de agenda
4. Orde van de vergadering
5. Ingekomen stukken
		n.v.t.
6. Voorstel tot het benoemen van een plaatsvervangend griffier
		 De raad benoemt de heer mr. G.M. van Belzen tot 1 januari 2019 als plaatsvervangend griffier.
7.	Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 13.000,- voor de aanschaf van
vlaggenmasten
		 Voorstel is ingetrokken.
8.	
Voorstel tot het instemmen met de kadernota/programmabegroting 2019-2022 GGD
Zeeland
		 De raad besluit:
		 a. in te stemmen met de kadernota/programmabegroting 2019-2022 van de GGD Zeeland.
		 b. een zienswijze te geven voor de programmabegroting 2019-2022 met onderstaande
aandachtspunten:
			 - GGD Zeeland zorgt voor een goede afstemming met de 13 gemeenten over haar ambities
op beleidsniveau voor de kadernota/programmabegroting 2020. Hierbij betrekt zij het
Provinciaal Ambtenaren Overleg (PAO).
			 - GGD Zeeland zorgt voor het SMART formuleren van haar doelstellingen in de kadernota/
programmabegroting 2020. Hierbij betrekt zij het PAO en de Begeleidingscommissie
GGD Zeeland.

			

- GGD Zeeland zorgt ervoor dat besluitvorming over aanpassing van bestaande
dienstverlening of het invoeren van nieuwe dienstverlening via de raden van de
afzonderlijke gemeenten verloopt.
		 c.	de financiële consequenties van de programmabegroting 2019-2022, zijnde € 11.867,-,
positief te verwerken in de begroting sociaal domein van onze gemeente.
		 d.	kennis te nemen van het feit dat de GGD-jaarrekening 2017 pas wordt aangeboden als de
accountantsverklaring beschikbaar is. Dit is naar verwachting begin juni 2018.
9. Voorstel tot het instemmen met de programmabegroting 2019 van het SWVO
		 De raad stemt in met de programmabegroting 2019 van het SWVO.
10. Voorstel tot het beschikbaar stellen van € 300.000,- voor het herstellen en afwerken
boomspiegels met bodembedekkend materiaal
		De raad besluit een budget van 2 maal € 150.000,- beschikbaar te stellen voor de jaren 2018
en 2019 voor het herstellen van boomspiegels, deze af te werken met een bodembedekkend
materiaal en dit te dekken uit het weerstandvermogen. D66 stemt in met het voorstel maar is
tegen het toepassen van giftig materiaal.
11. Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening 2017 gemeente Borsele
		De raad besluit de definitieve jaarstukken 2017 vast te stellen, het resultaat overeenkomstig
het voorstel te bestemmen en de restantinvesteringen- en projecten te ramen voor 2018.
12. Vragenuurtje
		Naar aanleiding van een vraag van de heer De Putter (D66) over de mogelijkheid tot een
second opinion bij de beoordeling van de beeldkwaliteit door de dorpsbouwmeester zegt
wethouder Weststrate dat een goede dienstverlening het aanvragen van een second opinion
hierbij voorkomt.
13. Sluiting
Het verslag van deze vergadering kunt u vinden op:
https://borsele.gemeenteoplossingen.nl/vergaderingen/Gemeenteraad/2018/05-juli/20:00

V E R V O L G P A G I N A

Wij publiceren onze bekendmakingen
digitaal. Onze publicaties kunt u vinden op
www.officielebekendmakingen.nl.
Eén keer per maand publiceren wij
op deze pagina een overzicht van de
adressen waarvoor een aanvraag voor
een omgevingsvergunning is ingediend.

RAADSBIJEENKOMSTEN
De raad is met zomerreces. De eerstvolgende raadsbijeenkomst vindt plaats op
30 augustus aanstaande.

W W W . B O R S E L E . N L

EVENEMENTENKALENDER
Omschrijving
Oeljebroelje, cultuurfestival aan de Schelde, 11.00-17.00 uur
Expositie ‘Binding’, Petra Bouman (porselein), Irene Damminga (fotografie),
Ludmila Kalmaeva (iconen). Vrij-za-zo 13:00-17:00 uur. Meer info: www.g-achttien88.nl
Jumpin' de Weel. Meer info: www.jumpindeweel.nl
'Creatief?...met siBart', expositie van 13:00 - 16:00 uur op woensdag en zaterdag
Diverse zomeractiviteiten Seniorenraad Borsele. Meer info: www.vrijwilligershuis.nl
Oogstfeest Oudelande, 10:00-16:00 uur. Meer info: www.oogstfeestoudelande.nl
Zeeland Refinery Toernooi, 9:00-17:00 uur. Senioren tennistoernooi. Meer info: www.tvtebo.nl
6 open tuinen in de Zak van Zuid-Beveland, 10:00 - 17:00 uur. Meer info: tuin@doolman.nl
Zomerexpositie VARIA-TRIA, iedere drie laatste weekenden van de maand open,
vrij-, za- en zondag tussen 13.00 en 17.00 uur

Locatie
Fort Ellewoutsdijk
Beeldentuin G achttien 88
Oude Polderdijk 2, Baarland
Ambachtsherendijk Nisse
’t Kerkje Ellesdiek
Gemeente Borsele
Oudelande
Tennisvelden Heinkenszand
Heinkenszand en Nisse
Beeldentuin G achttien 88
Oude Polderdijk 2, Baarland

Datum
22 juli
t/m 29 juli
31 juli t/m 5 augustus
augustus
t/m 10 augustus
18 augustus
18 t/m 26 augustus
25 en 26 augustus
t/m 30 september

